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Activities

COVID-19 ကာကွယ် ထိန်း�ျုပ်ခေ�းအတွက် သတမ်ှတ်ခေသာ
အများပြပည်သူ အလုပ်ပတိ်�က်များအတွင်း

လိုင်စငခ်ေထာက်�ံ�ျက် ခေလ"ာက်ထားမှုများ အဆင်ခေပြပခေစ�န်
WFH စနစ်ပြ%င့်် ခေဆာင်�ွက်ခေပး

လတ်တရေလာ  ပြ"စ်ပွားလ�က်�ှိရေသာ  COVID-19  ရေ�ာဂါ  တတိယလိှုင်း  ကာကွယ်  ထိန်းချုပ်ရေ�းအတွက်
ပထမအကြကိမ်အပြ"စ် ဇူလိုင်လ ၁၇ �က်ရေန့မှ ၂၅ �က်ရေန့အထ၊ိ ဒုတိယအကြကိမ်အပြ"စ် ဇူလိုင်လ ၂၆ �က်ရေန့မှ
)သဂုတ်လ ၁ �က်ရေန့အထ၊ိ တတိယအကြကိမ်အပြ"စ် )သဂုတ်လ ၂ �က်ရေန့မှ ၈ �က်ရေန့အထိ ဆက်တုိက်ပြ"စ်
ရေသာ �က်သတ္တ ၃ ပတ်ကို တစ်ဆက်တစ်စပ်တည်း အများပြပည်သူ အလုပ်ပိတ်�က်များ အပြ"စ် ရေ)ကပြငာခဲ့်
သည်။  ထိုသုိ့ရေဆာင်�ွက်�ာတွင်  ဇူလိုင်လ ၂၆ �က်ရေန့မှ  )သဂုတ်လ ၈ �က်ရေနအထိ ဒုတိယနှင့််  တတိယ
အကြကိမ်  �က်သတ္တ  ၂  ပတ်တွင်  ကုန်ထုတ်လုပ်မှုကို  ထိခိုက်မှုမ�ှိရေစ�န်  စက်ရံု၊  အလုပ်ရံုများ  အရေနပြ"င့််
လုပ်ငန်း  "ွင့််လှစ်လုပ်ကိုင်ခွင့််  �ခဲ့်)ကပါသည်။  ထို့ရေ)ကာင့််  အလုပ်"ွင့််လှစ်  လုပ်ကိုင်ရေ)ကရေသာ  အသင်း.င်
အထည်ချုပ်စက်ရံုများ  သွင်းကုန်လိုင်စင်  ရေထာက်ခံချက်၊  Country  of  Original  (CO)  ရေထာက်ခံချက်
ရေလ�ာက်ထားမှုများ အဆင်ရေပြပစ�န် ပြမန်မာနုိင်ငံ အထည်ချုပ်လုပ်ငန်း�ှင်များ အသင်း (MGMA) က Work

From Home  စနစ်ပြ"င့််  စီစဥ်ရေဆာင်�ွက်ရေပးလျက်�ှိပါသည်။  COVID-19  ရေ�ာဂါ ကာကွယ် ထိန်းချုပ်ရေ�း
ရေနာက်ထပ် အများပြပည်သူ အလုပ်ပိတ်�က်များ ထပ်တုိးသတ်မှတ်ဦးမည်ဆုိလ�င်လည်း MGMA က Work

From Home သုိ့မ+ုတ် အလှည့်က်ျရံုးတက်စနစ်ပြ"င့်် ဆက်လက် စီစဥ်ရေဆာင်�ွက်ရေပးမည်ပြ"စ်ပါသည်။

တစ်ဆက်တစ်စပ်တည်း အများပြပည်သူ အလုပ်ပိတ်�က် သတ်မှတ်ခေ(ကပြငာ�ျက် အမိန်ခေ(ကာ်ပြငာစာများ

ကုန်သွယ်မှုနှင့်် ကုန်စည်စီးဆင်းမှု ပြမန်ဆန်ခေ�း
ခေဆာင်�ွက်လျက်�ိှခေသာကိစ္စ�ပ်များ အသိခေပးအခေ(ကာင်း(ကားပြ�င်း

လတ်တရေလာ ပြ"စ်ရေပါ်လျက်�ှိရေသာ နုိင်ငံရေ�း၊  စီးပွားရေ�း  အရေပြခအရေနများတွင်  လုပ်ငန်း�ှင်များ၏ အခက်
အခဲကို  ရေပြ"�ှင်းနုိင်�န်အတွက် ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ ၃၀ �က်ရေန့တွင် ကုန်သွယ်မှုနှင့််  ကုန်စည်စီးဆင်းမှုများ
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မှန်ကန်ပြမန်ဆန်ရေ�း  လုပ်ငန်းရေကာ်မတီ၊  OSS  ၊  MOS  ၊  Custom  ၊  Port  ၊  MGMA  ၊  MIA  ၊  Bank  နှင့််
UMFCCI မှ တာ.န်�ှိသူများသည် လုပ်ငန်း�ှင်များနှင့်် ရေတွ့ဆုံရေဆွးရေနွးခဲ့်ပါသည်။

ယင်းရေဆွးရေနွးပဲွတွင်  သက်ဆုိင်�ာ  .န်ကြကီးဌာနများ
၏ ရေပြ"ရေလ�ာ့် ရေဆာင်�ွက်ရေပးမှုများ၊ စက်ရံု၊ အလုပ်ရံု၊
လုပ်ငန်းများ  သိ�ှိနုိင်ရေစ�န်  အချန်ိနှင့််  တရေပြပးညီ
အရေ)ကာင်း)ကား ရေဆာင်�ွက်ရေနမှုများနှင့်် စပ်လျဥ်း၍
ရေဆွးရေနွးခဲ့်)ကသည်။ အလုပ်သမားလစာရေငွ ထုတ်ယူ
�န်  ခက်ခ)ဲကန့်)ကာရေနမှုအရေပါ်  အသင်း  အရေနပြ"င့််
One-Stop-Service  (OSS)  မှတဆင့််  ကူညီ
ရေဆာင်�ွက် ရေပးရေနရေ)ကာင်း၊ သက်ဆုိင်�ာ ပုဂ္ဂလိက
ဘဏ်များ၊  OSS  ၊  UMFCCI  စသည့််  အသင်းအ"ွဲ့
များနှင့်် လစဥ်ရေတွ့ဆုံလ�က် အသင်း.င်များ၏ ဘဏ်
လုပ်ငန်းဆုိင်�ာခက်ခဲများ  ရေပြပလည်ရေအာင်  ည6ိနိှုင်း
ရေဆာင်�ွက်ရေပးလ�က်�ှရိေ)ကာင်း MGMA မှ ၂၀၂၁ ခု
နှစ်၊  ဇူလိုင်လ ၁၃ �က် �က်စွဲပါ၊  အသင်း.င်များသုိ့
အသိရေပး အရေ)ကာင်း)ကားစာ တစ်ရေစာင် ထုတ်ပြပန်ခဲ့်
ပါသည်။
အသိရေပးအရေ)ကာင်း)ကားစာ �ယ�ူန်။

ပြမန်မာနုိင်ငံ�ိှ တရုတ်၊ ကို�ီးယား၊ ခေ-ာင်ခေကာင်၊ ဂျပန် အထည်�ျုပ်လပု်ငန်း�ှင်အသင်းများ
နှင့်် အခေ�းခေပါ်အစည်းအခေ0းပြပုလပု်

COVID-19  ရေ�ာဂါ တတိယလိှုင်း ပြ"စ်ပွားမှု ကာကွယ် ထိန်းချုပ်ရေ�း ဇူလိုင်လ ၁၇ �က်မှ ၂၅ �က် အထိ
အများပြပည်သူ  အလုပ်ပိတ်�က်အပြ"စ်  သတ်မှတ်ခဲ့်သည်။  ထိုသုိ့  သတ်မှတ်ခဲ့်ရေသာ  �က်များတွင်  စက်ရံု၊
အလုပ်ရံုများ အတွက် ဇူလိုင်လ ၁၇ �က်နှင့်် ၂၄ �က်များမှာ မနက်ပုိင်း ၄ နာ�ီ အလုပ်လုပ်�မည့်် စရေနရေန့
များပြ"စ်ပြပီး ဇူလိုင်လ ၂၀ �က်နှင့််  ၂၂ �က်တုိ့မှာ တစ်ရေနကုန်  (၈ နာ�ီ)  အလုပ်လုပ်�မည့််  အလုပ်လုပ်�က်
များ ပြ"စ်ရေနခဲ့်သည်။ ထို့ရေ)ကာင့်် အများပြပည်သူ အလုပ်ပိတ်�က် သတ်မှတ်ရေ)ကပြငာသည့်် အမိန့်ရေ)ကာ်ပြငာစာ
နှင့်် စပ်လျဥ်း၍ အသင်း.င် အထည်ချုပ်စက်ရံုများအ)ကား နားလည်မှုလွဲ၍ အဓိပ္ပါယ်ရေကာက်ယူမှုများ မပြ"စ်
ရေပါ်ရေစ�န် MGMA မှ ဇူလိုင်လ ၁၅ �က်ရေန့တွင် Online Virtual စနစ်ပြ"င့်် အရေ�းရေပါ် အစည်းအရေ.းပြပုလုပ်
ခဲ့်သည်။ အစည်းအရေ.းကို MGMA မှ ဗ+ုိအလုပ်အမှုရေဆာင်၊ အလုပ်အမှုရေဆာင် အ"ဲွ့.င်များ၊ ပြမန်မာနုိင်ငံ�ှိ
တရုတ်၊  ကုိ�ီးယား၊  ရေ+ာင်ရေကာင်၊  ဂျပန်  အထည်ချုပ်လုပ်ငန်း�ှင်  အသင်းများမှ  အကြကီးအကဲ  တာ.န်�ှိ
သူများ၊  လုပ်ငန်း�ှင်များ၊  လုပ်ငန်း�ှင်  ကုိယ်စားလှယ်များ  တက်ရေ�ာက်ခဲ့်)ကသည်။  အစည်းအရေ.းတွင်
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MGMA အရေထရွေထွအတွင်းရေ�းမှူ ရေဒါ်ခိုင်ခိုင်နွယ် မှ အများပြပည်သူ အလုပ်ပိတ်�က် သတ်မှတ်ရေ)ကပြငာပြခင်း
နှင့်် စပ်လျဥ်း၍ �ှင်းလင်းရေဆွးရေနွးရေပးခဲ့်ပြပီး ရေမးပြမန်း သည်များကိုလည်း ရေပြ")ကားရေပးခဲ့်သည်။

MGMA-AVE ပခေ�ာဂျက် အကျ ို းသက်ခေ�ာက်မှု ပြပန်လည် စမ်းစစ်ပြ�င်း

ပြမန်မာနုိင်ငံ အထည်ချုပ်လုပ်ငန်း�ှင်များအသင်း  (MGMA)  နှင့််  Foreign Trade Association of German

Regailers  (AVE)  တုိ့အ)ကား  ပူးရေပါင်းရေဆာင်�ွက်ရေသာ  ၂၀၁၉-၂၀၂၁  ခုနှစ်၊  အထည်ချုပ်လုပ်ငန်းကဏ္ဍ
တုိးတက်ရေ�း  စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများ၏ အကျ ို းသက်ရေ�ာက်မှုကို  ပြပန်လည်စမ်းစစ်�န်အတွက်  MGMA  နှင့််
AVE  တုိအ့)ကား  စီမံကိန်းအကျ ို းသက်ရေ�ာက်မှု  ပြပန်လည်စမ်းစစ်ပြခင်း  အစည်းအရေ.းများကို  ၂၀၂၁  ခုနှစ်၊
ဇူလိုင်လ ၇ �က်မှ ၁၆ �က်ရေနအ့ထိ ပြပုလုပ်ခဲ့်သည်။ အစည်းအရေ.းများ Online Virtual စနစ်ပြ"င့်် ပြပုလုပ်ခဲ့်
ပြပီး  MGMA အလုပ်အမှုရေဆာင် စီမံခန့်ခွဲရေ�း ဘုတ်အ"ဲွ့.င်များ၊  Steering Committee  အ"ဲွ့.င်များ၊ မန်ရေန
ဂျင်းဒါရုိက်တာ၊  MGHRDC Training Centre  ၊  ရံုးအ"ဲွ့.င်များ၊ အထည်ချုပ်လုပ်ငန်းကဏ္ဍမှ သက်ဆုိင်�ာ
ပုဂ္ဂိုလ်များနှင့်် AVE Project Evaluation Team တုိ့အ)ကား ရေဆွးရေနွးမှုများပြပုလုပ်ခဲ့်သည်။ လွန်ခဲ့်ရေသာ ၃ နှစ်
အတွင်း  ပူးရေပါင်းရေဆာင်�ွက်နုိင်ခဲ့်သည်များ၊  လက်�ှိပြ"စ်ရေပါ်လျက်�ှိရေသာ  လုပ်ငန်းကဏ္ဍ  အရေပြခအရေနနှင့််
စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများ ဆက်လက် တုိးချဲ့ရေဆာင်�ွက်နုိင်မည့်် အရေပြခအရေနများကို ရေဆွးရေနွးခဲ့်)ကသည်။

Resource Centre တည်ခေထာင်ပြ�င်းအတကွ်
အထည်အလိပ်နှင့်် %က်�ှင် သင်တန်းခေကျာင်း (TaF.tc) နှင့်် ခေတွ့ ဆုံပြ�င်း

ဥရေ�ာပသမဂ္ဂ၏ "ံွ့ပြ"ိုးဆဲနုိင်ငံများမှာ သွင်းကုန်များတုိးပြမ6င့််ရေ�းဗ+ုိ (CBI) နှင့်် MGMA တုိ့အ)ကား ပူးရေပါင်း
ရေဆာင်�ွက်သည့််  စီမံကိန်းလုပ်ငန်းအ�  ရေဆာင်�ွက်သည့််  Resource  Centre  တည်ရေဆာက်တပ်ဆင်ပြခင်း
လုပ်ငန်းများအတွက်  MGMA  မန်ရေနဂျင်းဒါရုိက်တာ၊  ရံုးအ"ဲွ့.င်များနှင့််  အထည်အလိပ်နှင့််  "က်�ှင်
သင်တန်းရေကျာင်း (Textile and Fashion Training Centre - TaF.tc) တုိ့ Online Virtual စနစ်ပြ"င့်် ရေတွ့ဆုံ၍
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၂၀၂၁ ခုနှစ်၊  ဇွန်လ နှင့််  ဇူလိုင်လများအတွင်း  ပူးရေပါင်းရေဆာင်�ွက်မှုများကို  ရေဆွးရေနွးခဲ့်သည်။  MGMA  ၏
သင်တန်းရေကျာင်း MGHRDC တွင် Resource Centre +ုရေခါ်တွင်သည့်် အထည်အလိပ်နှင့်် လုပ်ငန်း�ှာရေ"ွမှု
စင်တာတစ်ခု  တည်ရေထာင်နုိင်�န်  CBI  က ကူညီပံ့်ပုိးရေပးရေနပြခင်းပြ"စ်သည်။  အစည်းအရေ.းတွင်  Resource

Centre  တွင် ခင်းကျင်းပြပသမည့််  အထည်စ နမူနာများ၊ တဲွ"က်တပ်ဆင်ပစ္စည်းများ တင်သွင်းရေ�ာက်�ှိပြခင်း၊
ပစ္စည်းများ အမှတ်အသားတပ်ပြခင်းနှင့်် အချက်အလက် စီမံခန့်ခွဲမှုဆုိင်�ာ သင်တန်းပုိ့ချနုိင်ရေ�းနှင့်် ရေ�ှ့ဆက်
လုပ်ငန်းစဥ်များကို ရေဆွးရေနွးခဲ့်)ကသည်။

အလုပ်သမားလစာ ခေငွသားထုတ်ယူနုိင်ခေ�း ဆက်လကက်ူညီခေဆာင်�ွက်

ပြမန်မာနုိင်ငံ အထည်ချုပ်လုပ်ငန်း�ှင်များအသင်း (MGMA) သည် အသင်း.င်စက်ရံုများ အလုပ်သမားလစာ
ရေငွသားထုတ်ယူနုိင်�န်  One-Stop-Service  (OSS)  နှင့််  ချတ်ိဆက်၍  ကူညီရေဆာင်�ွက်ရေပးလျက်�ှိ�ာ
ဇူလိုင်လ  အတွင်း  ရံုး.န်ထမ်းများ  ရေနမရေကာင်းပြ"စ်)ကသပြ"င့််  ရေခတ္တ�ပ်နားထားခဲ့်�ပါသည်။  ယခုအခါ
.န်ထမ်း တချ ို ့  ပြပန်လည်သက်သာလာပြပီပြ"စ်၍ အသင်း.င်စက်ရံုများ  အလုပ်သမားလစာ ရေငွသားထုတ်ယူ
နုိင်ရေ�း One-Stop-Service (OSS) နှင့််  ချတ်ိဆက်၍ ဆက်လကက်ူညီရေဆာင်�ွက်ရေပးမည် ပြ"စ်ပါသည်။ ထို့
ရေ)ကာင့််  စက်ရံုများအရေနပြ"င့််  သက်ဆုိင်�ာလအတွက်  အလုပ်သမားလစာရေငွသား  ထုတ်ယူနုိင်�န်  အချက်
အလက်များကို managingdirector@myanmargarments.org အီးရေမးလ်သုိ့ ရေပးပုိ့နုိင်ပါသည်။
ထို့အပြပင်  စက်ရံုများ  အရေနပြ"င့််  (OSS)  နှင့််  တုိက်ရုိက်ချတ်ိဆက်၍  oss.fgllid.ygn@gmail.com သုိ့လည်း
admin@umfcci.com.mm အီးရေမးလ်အား CC ခံ၍ ရေပးပုိ့နုိင်ပါသည်။
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News

MGMA အလပု်အမှုခေဆာင်အ%ွဲ့ခေ�ွးခေကာက်ပွဲ ကျင်းပ၍
ဗ-ုိအလုပ်အမှုခေဆာင်နှင့်် အလုပ်အမှုခေဆာင်အ%ွဲ့0င်များ ခေ�ွးခေကာက်တင်ခေပြမ5ာက်

ပြမန်မာနုိင်ငံ  အထည်ချုပ်  လုပ်ငန်း�ှင်များ  အသင်း  (MGMA)  ၏  အလုပ်အမှုရေဆာင်အ"ဲွ့  ရေ�ွးရေကာက်
တင်ရေပြမ6ာက်ပဲွကို  ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊  ဇူလိုင်လ ၁၅ �က်ရေန့တွင်  Online Virtual  စနစ်ပြ"င့််  ကျင်းပပြပုလုပ်ခဲ့်သည်။
ယင်းရေ�ွးရေကာက်ပဲွကို  ကုန်သည်များနှင့််  စက်မှုလုပ်မှု  လုပ်ငန်း�ှင်များအသင်း  UMFCCI  က "ဲွ့စည်းသည့််
ရေ�းွရေကာက်ပဲွ ကြကီး)ကပ်ရေ�း ရေကာ်မ�ှင်အ"ဲွ့က ကြကီး)ကပ်ရေဆာက်�ွက်ရေပးခဲ့်ပြပီး ၂၀၂၁-၂၀၂၄ ခုနှစ် အတွက်
ဗ+ုိ အလုပ်အမှုရေဆာင် နှင့်် အလုပ်အမှုရေဆာင် အ"ဲွ့.င်များကို ရေ�းွချယ်တင်ရေပြမ6ာက်နုိင်ခဲ့်သည်။

MGMA Central Executive/Executive Committee Members (2021-2024)
No. Name Position Phone No. Email

1. U Myint Soe Chairman 09 51 53 726 umyintsoe.chindwin@gmail.com

2. U Kyaw Win Vice-Chairman 09 51 24 788 gkwtan@gmail.com

3. Dr. Aung Win Vice-Chairman 09 51 95 781 doctoraungwin@gmail.com

4. Daw Khine Khine Nwe Secretary General 09 50 13 329 rosaline429@gmail.com

5. U Sai Maung Joint Secretary 09 97 870 0888 rwtsai2@gmail.com

6. U Kyin Tun Joint Secretary 09 500 43 61 ukyintun@gmail.com

7. Daw Htay Htay Aye Treasurer 09 51 48 761 htayhtayaye333@gmail.com

8. U Thein Pe Win Voluntary Audit 09 510 34 24 theinpewin08@gmail.com

9. U Aung Myo Hein @ Eddie CEC Member 09 51 30 285 aungmyohein1983@gmail.com

10. Dr. Khin Maung Aye CEC Member 09 777797777 kma@latwar.com

11. Dr. Min Gaung Oo @ Ricky CEC Member 09 776677778 ricky.lavinia@gmail.com

12. U Tun Tun @ Tun Aung CEC Member 09 51 72 532 tun.unity@gmail.com

13. Daw Aye Aye Han CEC Member 09 500 80 66 aah.creators@gmail.com

14. Daw Khin Khin Kyi CEC Member 09 500 85 29 missyangs@gmail.com

15. U Kyaw Soe Linn CEC Member 09 960 488 455 kyawsoelin88@gmail.com

16. Daw Yin Yin Moe EC Member 09 500 37 14 hlayinmoe2@gmail.com

17. Daw Kyin Aye EC Member 09 42 11 81 266 kyinaye1210@gmail.com

18. Day Yin Yin Htay EC Member 09 51 59 239 yinyinhtaych@gmail.com

19. U Zaw Lin Latt EC Member 09 431 91 877 aungsigarment@gmail.com

20. Daw Nan Ngwe Kyu EC Member 09 762 762 999 veaopel.mm@gmail.com

21. Daw Li Li San EC Member 09 51 21 171 yin.pgo1@gmail.com

22. U San Yu @ U Maung Maung EC Member 09 51 48 002 mr.stevenmaungmaung1@gmail.com

23. U Wai Yan @ Ye Khant EC Member 09  78 568 1081 yekhant@starsandargarment.com

24. Daw Kyway Kyway Zin EC Member 09 500 69 16 kyway@maple.com.mm

25. Daw Lay Lay Mon EC Member 09 444 041 395 laymon.mdy@gmail.com
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COVID-19 ဆိုင်�ာ သခိေကာင်းစ�ာ ပို့စ်တာများ
WHO Myanmar COVID 19 Info - Viber Community မှ အသိပညာရေပးပုိ့စ်တာတချ ို ့စုစည်းရေ"ာ်ပြပပြခင်း
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Labour Law

အလပု်�န့်ထားမှု �ပ်စဲပြ�င်း

ပြမန်မာနုိင်ငံ  အလုပ်သမား  ဥပရေဒတွင်  အလုပ်မှနှုတ်ထွက်ပြခင်း၊  အလုပ်မှ�ပ်စဲပြခင်းနှင့််  ထုတ်ပယ်ပြခင်းတုိ့
အတွက်  "အလုပ်ခန့်ထားမှုဆုိင်�ာ သရေဘာတူညီချက်စာချုပ်"  ပုံစံ၊ အပုိဒ်  (၁၅)  နှင့််  (၁၆)  တုိ့တွင် ရေ�းသား
ထားသည်။  ထို့ရေ)ကာင့််  အလုပ်�ှင်နှင့််  အလုပ်သမားအ)ကား  အလုပ်ခန့်ထားမှုဆုိင်�ာ  သရေဘာတူညီချက်
စာချုပ် ချုပ်ဆုိလိုက်ရေသာအခါ ယင်းရေ�းသားချက်များက ဥပရေဒကဲ့်သုိ့  စည်းရေနှာင်အား�ှိရေသာ ပြပဌာန်းချက်
များပြ"စ်လာသည်။

အလုပ်မှနှုတ်ထွက်ပြ�င်း
အလုပ်ခန့်ထားမှုဆုိင်�ာ သရေဘာတူညီချက် စာချုပ်ပါ အချက်များအ� အလုပ်မှနှုတ်ထွက်လိုရေသာ အလုပ်
သမားသည် အလုပ်�ှင် သုိ့မ+ုတ် မန်ရေနဂျာ သုိ့မ+ုတ် စီမံအုပ်ချုပ်သူထံသုိ့ အနည်းဆံုး တစ်လကြကိုတင်၍
အရေ)ကာင်း)ကား�မည် ပြ"စ်သည်။ အလုပ်�ှင်မှ အလုပ်�ပ်စဲမှုနစ်နာရေ)ကးရေပး�န်မလိုဘဲ အလုပ်သမား��န်�ှိ
ရေသာ အမှန်တကယ်အလုပ်လုပ်ခဲ့်သည့််�က်များအတွက် လုပ်ခကျန်ရေငွနှင့်် လုပ်သက်ခွင့််ကို ခံစားခွင့််ရေပးပြပီး
အလုပ်မှနှုတ်ထွက်ခွင့််ပြပု�မည်။  ထို့သုိ့  အလုပ်မှ  တ�ား.င်နှုတ်ထွက်�ာတွင်  အလုပ်သမားသည်  မိမိအား
ထုတ်ရေပးထားရေသာ လစာကတ်၊ .န်ထမ်းကတ်၊ လုပ်ငန်းသံုးပစ္စည်းနှင့်် က�ိိယာများကို ပြပန်လည်ရေပးအပ်�
မည့််အပြပင်  မိမိတာ.န်ယူထားရေသာ စာ�င်းများ၊  ရေငွရေ)ကးများ၊  ပစ္စည်းများကို  အလုပ်�ှင်ထံသုိ့  စနစ်တကျ
လွှဲရေပြပာင်းရေပးအပ်�မည်။
လက်ရေတွ့အားပြ"င့်် အလုပ်သမား၏ သရေဘာဆန္ဒအ� အလုပ်မှနှုတ်ထွက်လ�င် တစ်လ ကြကိုတင် အရေ)ကာင်း
)ကားသည်ပြ"စ်ရေစ၊ မ)ကားသည်ပြ"စ်ရေစ အပြငင်းပွားမှုပြ"စ်ရေလ့်မ�ှိ)ကသည်ကိုရေတွ့�သည်။ သုိ့ရေသာ် အလုပ်�ှင်
က အလုပ်သမားအား အလုပ်မှ�ပ်စဲပြခင်းနှင့်် ထုတ်ပယ်ပြခင်း ကိစ္စများတွင်ရေတာ့် အပြငင်းပွားမှုများ ပြ"စ်ပွားရေလ့်
�ှိသည်။ အလုပ်မှ�ပ်စဲပြခင်း၊ ထုတ်ပယ်ပြခင်းဆုိင်�ာ အပြငင်းပွားမှုများမှာ အလုပ်သမားရေ�း�ာ အပြငင်းပွားမှုများ
အားလံုး၏ �ာခိုင်နှုန်း အများဆံုးပြ"စ်သည်။

အလုပ်မှ �ပ်စဲပြ�င်းနှင့်် ထုတ်ပယ်ပြ�င်း
အလုပ်�ှင်သည် အလုပ်သမားအား အလုပ်�ပ်စဲသည့််အခါ ခိုင်လံုရေသာ အရေ)ကာင်းပြပချက်ပြ"င့်် မှတ်တမ်းမှတ်
�ာများ  ရေဆာင်�ွက်ထား�ှိပြပီး  ရံုးအမိန့်စာပြ"င့််  အလုပ်�ပ်စဲ�သည်။  ရံုးအမိန့်စာကို  အလုပ်�ှင်  သုိ့မ+ုတ်
အလုပ်�ှင် ကိုယ်စားလှယ် တာ.န်�ှိသူက လက်မှတ်ထိုးပြပီး အလုပ်သမားအား ရေပး�သည်။ ထုိသုိ့ရေဆာင်�ွက်
�န်ကိစ္စအားလံုးကို အလုပ်�ှင်ကသာ တာ.န်ယူရေဆာင်�ွက်�မည်။
အလုပ်ခန့်ထားမှုဆုိင်�ာ သရေဘာတူညီချက်စာချုပ်တွင် သာမန်ပြပစ်မှု စည်းကမ်းချက်များနှင့်် ကြကီးရေလးရေသာ
ပြပစ်မှု  စည်းကမ်းချက်များကို  ရေနာက်ဆက်တဲွ  (က)  နှင့််  (ခ)  အပြ"စ်  ထည့််သွင်းချုပ်ဆုိထားသည်။  သာမန်
ပြပစ်မှု  စည်းကမ်းချက်ကို  ကျူးလွန်ပြခင်းအတွက် အလုပ်သမားအား ပထမအကြကိမ် စာပြ"င့််သတိရေပး၊ ဒုတိယ
စာပြ"င့််သတိရေပး၊ တတိယအကြကိမ် .န်ခံကတိလက်မှတ်ရေ�းထိုးရေစပြပီးရေနာက် စတုတ္ထအကြကိမ် ထပ်မံကျူးလွန်
လ�င်  အလုပ်�ှင်သည်  အလုပ်သမားအား  နစ်နာရေ)ကးရေပး�န်မလိုဘဲ  အလုပ်မှ�ပ်စဲနုိင်သည်။  သုိ့�ာတွင်
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သာမန်ပြပစ်မှုတစ်ခု ကျူးလွန်ပြပီးရေနာက် ၁၂ လအတွင်း ရေနာက်ထပ်ပြပစ်မှုတစ်စံုတစ်�ာ ထပ်မံကျူးလွန်ပြခင်း
မ�ှိလ�င်ပြ"စ်ရေစ၊ တတိယအကြကိမ်ကျူးလွန်ပြပီးရေနာက် ၁၂ လအတွင်း ထပ်မံကျူးလွန်ခဲ့်ပြခင်းမ�ှိလ�င်ပြ"စ်ရေစ ထို
ကျူးလွန်ခဲ့်ရေသာ ပြပစ်မှုအားလံုးကို အလုပ်�ှင်မှ ရေချ"ျက်ရေပး�မည်။
ရေနာက်ဆက်တဲွ  (ခ)  အပြ"စ်  ထည့််သွင်းချုပ်ဆုိထားရေသာ  ကြကီးရေလးရေသာပြပစ်မှု  စည်းကမ်းချက်ကို  အလုပ်
သမားက  တစ်ကြကိမ်ကျူးလွန်ရံုပြ"င့််  အလုပ်�ှင်သည်  ယင်းအလုပ်သမားအား  နစ်နာရေ)ကးရေပး�န်  မလိုဘဲ
အလုပ်မှ ချက်ချင်းထုတ်ပယ်နုိင်သည်။
အလုပ်သမားဘက်မှ ရေ"ာက်"ျကက်ျူးလွန်ပြခင်းမ�ှိရေသာကိစ္စတွင် အလုပ်�ှင်သည် အလုပ်သမားအား တည်
ဆဲဥပရေဒ၊ နည်းဥပရေဒ၊ စည်းမျဥ်း စည်းကမ်းများနှင့််အညီ တစ်လကြကိုတင် အရေ)ကာင်း)ကား၍ သတ်မှတ်ထား
ရေသာ နစ်နာရေ)ကးရေပးပြပီး အလုပ်မှ�ပ်စဲ�မည်။ သုိ့ရေသာ် ဥပရေဒ ပြပဌာန်းချက်၊ လုပ်ထံုးလုပ်နည်းများနှင့်် ဆန့်
ကျင်၍ အလုပ်ထုတ်ပြခင်းမျ ို း မပြ"စ်�န်လိုသည်။
လုပ်သားအင်အား  ရေလ�ာ့်ချပြခင်း၊  အလုပ်သမားအား  အလုပ်မှ�ပ်စဲပြခင်းတုိ့အတွက်  အလုပ်�ှင်သည်  အလုပ်
သမား အ"ဲွ့အစည်း၏ ကိုယ်စားလှယ်၊ အလုပ်သမားရေ�း�ာ လုပ်ငန်းည6ိနိှုင်းရေ�းရေကာ်မတီ၏ ကုိယ်စားလှယ်
တုိ့နှင့်် ည6ိနိှုင်းရေဆာင်�ွက်�မည်။

Membership Updates

NEW MEMBERS in July 2021

Number of New Factories in July, 2021

Country No. of Factories

Myanmar

Total

MEMBERSHIP UPDATE AS OF JULY 2021

Status Country No. of Factories

Active

Myanmar 64

China 261

Korea 56

Japan 17

Others 24

Joint Venture 26

Active (Local, Sub-Con, Market, Inspection, Textile 42

Total (Active) 490

Grand Total 742
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